«δημιουργία, ξανά!» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΟΜΕΑΣ
Αργυρούπολη, 26/07/2013
Από: Περιφερειακή Οργάνωση Β΄ Αθήνας - Νότιος Τομέας
Προς: την Διεύθυνση Περιφερειακών Οργανώσεων της «δημιουργία, ξανά!»
Κοιν.: Μέλη Συμβουλίου ΠΟ, ανάρτηση σε γκρουπ της ΠΟ στο δικτυακό τόπο της ΔΞ
Σχετικά: η από 26/6/2013 επιστολή σας με το συνημμένο ερωτηματολόγιο
Θέμα: Θέση μας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
Συνημμένα, παρακαλώ βρείτε την απάντησή μας στην σχετική σας επιστολή αναφορικά με την
θέση μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014.
Τα δεδομένα είναι ελλειπή προκειμένου να καταλήξουμε σε μία σταθερή θέση κατά συνέπεια
παραθέτουμε τις ζητούμενες πληροφορίες και τους προβληματισμούς μας όπως προέκυψαν από τις
συζητήσεις της ΠΟ μας.

Ερωτηματολόγιο

1. Ποιοι Δήμοι υπάρχουν στην περιοχή της Περιφερειακής σας Οργάνωσης;
Περιλαμβάνονται 8 δήμοι: Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης,
Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου.
2. Ποιοι είναι οι σημερινοί Δήμαρχοι. Γράψτε δυο λόγια για τον καθένα αναφέροντας την
πολιτική του ταυτότητα, τις δυνάμεις που τον στήριξαν στις προηγούμενες εκλογές και το
αν θεωρείται γενικά επιτυχημένος ή όχι.
Παλαιό Φάληρο: Διονύσης Χατζηδάκης, υποστηρίζεται από ΝΔ, διατηρεί στενές σχέσεις με
την οικογένεια Μητσοτάκη και στηρίζεται από επιχειρηματικούς κύκλους που πρόσκεινται
σε αυτή όπως και με τον Λάτση λόγω και την ανάπλασης του παραλιακού μετώπου (Village,
Φλοίσβος, Τροκαντερό). Θεωρείται γενικά ότι έχει προσφέρει έργο, με το πνευματικό
κέντρο, την εκμετάλλευση κενών χώρων, τους παιδικούς σταθμούς και κυρίως με την
διαχείριση των απορριμμάτων όπου ποτέ δεν παρατηρήθηκε ολιγωρία ή απεργία στην
αποκομιδή τους και για αυτό το λόγω ψηφίζεται με ευρεία αποδοχή εδώ και αρκετές 4ετίες.
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Νέα Σμύρνη: Σταύρος Τζουλάκης, υποστηρίζεται από την Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Πρώην
συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, πρώην αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου. Δίνει έμφαση στα
μικρά και γρήγορα έργα βιτρίνας και στις κοινωνικές δράσεις προκειμένου να δείξει
αποτελεσματικότητα.
Καλλιθέα: Κώστας Ασκούνης, προέρχεται από τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ και
είναι δήμαρχος επί περίπου 20 έτη. Πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Με συνεχείς τοποθετήσεις
δημοτικών υπαλλήλων και χαρακτηριστικά κλειστής κοινωνίας έχει δημιουργήσει σχέσεις
εξάρτησης με τους δημότες.
Μοσχάτο-Ταύρος: Αντρέας Ευθυμίου, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, νέος που
αντικατέστησε τον προηγούμενο «ισόβιο δήμαρχο», πάλι από ΠΑΣΟΚ. Δήμος με μικρή
εμπορική αγορά αλλά βιοτεχνίες κυρίως πέριξ της Πειραιώς, ελεγχόμενες κομματικά
δημοτικές επιχειρήσεις, διάθεση για κινητοποιήσεις πολιτικού χαρακτήρα αλλά και αρκετά
προβλήματα, όπως το ποτάμι του Κηφισού, το παραλιακό μέτωπο, η κατάληψη ελεύθερων
εκτάσεων, το σημείο εγκατάστασης της αστυνομίας κλπ. Δύσκολα ο λόγος της ΔΞ θα έχει
διείσδυση σε τέτοιες συνθήκες.
Άλιμος: Θάνος Ορφανός, Ιατρός Γυναικολόγος, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ.
Αργυρούπολη-Ελληνικό: Χρήστος Κορτζίδης, Αριστερός Ανεξάρτητος. Έχει προσφέρει
κάποια κοινωνικά έργα, όπως τα summer camp, αλλά γενικά προτιμά να μην πράττει πολλά.
Γλυφάδα: Κώστας Κόκκορης, υποστηριζόμενος από ΝΔ. Στο δήμο Γλυφάδας γενικά
υπάρχουν 3-4 υποψήφιοι όλοι προσκείμενοι στη ΝΔ και γενικά ο Δήμος προβάλει
αντιστάσεις σε έργα υποδομής.
Αγ. Δημήτριος: Μαρία Ανδρούτσου, εξελέγη το 2010 ως δεύτερη υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ,
κόντρα στην επίσημη γραμμή του κόμματος. Θετική απέναντί μας σε γενικές γραμμές και
(φαινομενικά τουλάχιστον) συμφωνεί μαζί μας στην καταδίκη της παλαιοκομματικής
νοοτροπίας.
3. Υπάρχουν Δήμαρχοι ή υποψήφιοι (απ’ όσους έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους) που
είναι κοντά στο προφίλ της Δημιουργίας και θα άξιζε να έχουμε μαζί τους μια στενότερη
συνεργασία; (Δώστε σύντομη περιγραφή.)
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Δεν έχουν εκδηλωθεί οι προθέσεις των νυν δημάρχων, αν και είναι προφανές ότι
τουλάχιστον ο Χατζηδάκης θα ξαναθέσει υποψηφιότητα. Η στάση της Μ. Αδρούτσου ήταν
φιλική και θα εξετάζαμε περαιτέρω επαφές μαζί της.
4. Αν ναι, πώς προσδιορίζετε το είδος αυτής της συνεργασίας;
Δεν μπορεί να απαντηθεί προς το παρόν
5. Υπάρχουν μέλη της Π.Ο. σας, που θέλουν και μπορούν να είναι υποψήφιοι για Δημοτικοί
Σύμβουλοι; Αν ναι, δώστε μία σύντομη περιγραφή των υποψηφίων αναφέροντας, αν
υπάρχει, και την κομματική τους προέλευση.
Δεν έχουν εκδηλώσει πρόθεση προς το παρόν.
6. Υπάρχουν μέλη μας στον ίδιο Δήμο που ενδεχομένως θα ήθελαν να είναι υποψήφιοι αλλά
με διαφορετικό συνδυασμό ο καθένας;
Δεν έχουν εκδηλώσει πρόθεση προς το παρόν.
7. Ποια είναι τα μείζονα ζητήματα ανά Δήμο που θα «παίξουν» στην προεκλογική περίοδο;
Κάποιες απαντήσεις δίνονται στο 2 άνω
8. Μέχρι πότε πιστεύετε ότι η Τοπική Οργάνωσή σας θα έχει πλήρη εικόνα του
αυτοδιοικητικού μετώπου ώστε να έχετε καταλήξει για τη στάση σας στις εκλογές;
Όταν εκδηλωθούν οι υποψηφιότητες
9. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις – σχόλια που θεωρείτε σημαντικό να μας γνωστοποιήσετε;
Η λήψη θέσης αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή αλλά παρατίθενται ακολούθως κάποιες
απόψεις/προβληματισμοί (έστω και αντικρουόμενες) που τέθηκαν στην συνεδρίαση της ΠΟ
και κάποια κωδικοποίησή τους:


Δεν μας επιτρέπει η ιδεολογία μας και το εκλογικό μας ποσοστό να εμπλακούμε



Είναι σημαντικό να έχουμε πολιτικό στίγμα. Να υποστηρίξουμε το συνδυασμό που
είναι εγγύτερα στη σκέψη μας. Δεν είμαστε think tank, είμαστε κόμμα, άρα
οφείλουμε να έχουμε άποψη, όποια και αν είναι αυτή. Να διαμορφώσουμε για το
δήμο μια ατζέντα ως ΠΟ. Να ζητήσουμε ως αντάλλαγμα για την υποστήριξή μας
δημοτική έδρα. Αυτά την πρώτη εκλογική Κυριακή, την δεύτερη ψηφίζουμε κατά
συνείδηση.



Να υποστηρίξουμε ανοιχτά κάποιους αλλά να δούμε πως θα αποφύγουμε την
επικοινωνιακή μας σύνδεση με αυτούς.



Προσοχή στις κομματικές εκδουλεύσεις.



Υπάρχει ανησυχία για την συνεργασία μας με τόσο διαπλεκόμενους τοπικούς
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άρχοντες


Σε περίπτωση συμμετοχής μας στις δημοτικές εκλογές, είναι παράδοξο την ίδια
ημέρα (λόγω συνδιεξαγωγής τους με τις Ευρωεκλογές) να στηρίζουμε κάποιους που
τους θεωρούμε ταυτόχρονα αντίπαλους. Πώς θα το διαχειριστούμε επικοινωνιακά;



Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλους τους δήμους, μόνο σε αυτούς με καλές
προοπτικές, π.χ. το Μοσχάτο είναι δύσκολη υπόθεση.



Να αποστείλουμε ερωτηματολόγια στους υποψήφιους και από τις απαντήσεις τους
να κρίνουμε αν θα στηρίξουμε κάποιους ανεξάρτητους ως κόμμα βάσει ιδεολογικής
τοποθέτησης και δομημένων προτεραιοτήτων.

Άρα τα ανωτέρω συμπυκνώνονται σε τρεις ξεχωριστές προτάσεις:

Πρόταση Α: Στήριξη συνδυασμών ώστε να δώσουμε το πολιτικό μας στίγμα, αλλά υπό
όρους βάσει προγραμματικών συμφωνιών και εξαγγελιών. Να υποστηρίξουμε τους άξιους
και μόνο αν βρούμε τέτοιους.

Πρόταση Β: Καλύτερα να απέχουμε από την στήριξη έτερων υποψηφίων ή την όποια
αυτόνομη κάθοδό μας διότι ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα
διεφθαρμένος και θα μας μολύνει χωρίς πραγματικά οφέλη.

Πρόταση Γ: Να στηρίξουμε ανεξάρτητους αν θεωρήσουμε ότι μας κάνουν.

Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία θέση. Όταν ωριμάσουν οι
πληροφορίες θα προσεγγίσουμε εκ νέου το θέμα.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ηλίας Κώνστας

Η ΤΑΜΙΑΣ
Χριστίνα Γρυπάρη
(σε αναπλήρωση του Γραμματέα)
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